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1. Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок у сфері економіки 

інновацій, які вони можуть застосовувати у майбутній професійній діяльності 

щодо ефективного провадження інноваційної політики та знаходження 

оптимальних інноваційних рішень 

2. Завдання: дослідження умов виникнення та еволюційного розвитку 

економіки інновацій, її закономірностей, складових елементів; системний 

аналіз механізмів державного регулювання економіки інновацій; вивчення 

шляхів формування інноваційної стратегії розвитку економіки. 

3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння: 

-  фундаментальних праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених та 

наукових шкіл щодо розвитку інноваційного потенціалу; 

-  сутності та структури інноваційного потенціалу, чинники його зростання;  

- сучасних форм інноваційних структур: технополіси, технопарки, 

наукогради, зони високих технологій, наукові та технологічні парки, 

інкубатори, інноваційні центри; 

- показники оцінювання результативності використання інноваційного 

потенціалу;  

-  інструментарію залучення інвестицій в інноваційну сферу та джерел 

фінансування і комерціалізації інноваційних програм та проектів, з метою 

зростання інноваційного потенціалу;  

- імперативів формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в 

Україні та принципи ефективної взаємодії учасників даного процесу. 

застосування знань і розумінь: 

- орієнтування у підходах та школах  визначення сутності та структури 

інноваційного потенціалу; 

- виявлення та ідентифікування актуальних проблемних питань щодо 

розвитку інноваційного потенціалу, проведення аналізу та моніторингу 

наукових джерел; 

- оцінювання впливу застосування різних інструментів та стратегій на 

розвиток інновацій та інноваційного потенціалу, з науковою точністю критично 

та самостійно, відстоюючи власну думку; 



- обґрунтовування та комерціалізування результатів дослідження 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів 

Тема 2. Особливості створення інновацій та формування попиту на них 

Тема 3. Інноваційний розвиток підприємства 

Тема 4. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності 

Тема 5. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 

Тема 6. Стратегії та бізнес – моделі інноваційного розвитку підприємства 

Тема 7. Оцінювання ефективності інновацій 

Тема 8. Інноваційна політика підприємства 
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